
Business cases for offentlige grønne indkøb er en serie af syv cases, der formidler eksempler på offentlige indkøbs 

bidrag til grøn omstilling i samfundet. Fokus er på de grønne indkøbs effekter hos leverandørerne inden for vækst,  

jobskabelse, innovation, eksport og markedsføringsmuligheder
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GRØNNE INDKØB OG 
GRØNNE PRODUKTER 
SKABER GRØN VÆKST

Miljøstyrelsen har undersøgt de økonomiske og miljømæssige effekter på 

markedet ved grønne offentlige indkøb gennem syv business cases. Og 

konklusionen fra virksomhederne er klar: Grønne indkøb skaber synergi hos 

leverandørerne i form af øget markedsføringspotentiale, innovation,  salg og 

eksport samt flere arbejdspladser. Samtidig kan grønne indkøb også være en 

økonomisk fordel for indkøberen, ligesom det giver gevinst for både miljø, 

arbejdsmiljø og sundhed.



Konklusioner fra casestudierne 
Effekterne af grønne offentlige indkøb er vurderet på baggrund af syv business cases, hvor 

både indkøbere og leverandører har sat ord og tal på potentialet ved grønne indkøb.

Casene viser, at det offentliges prioritering af grønne 

indkøb har betydning, der rækker ud over det enkelte 

indkøb. Et salg til det offentlige er for mange virksomheder 

et effektfuldt udstillingsvindue, der både åbner nye døre 

på det offentlige og det private marked. Det er samtidig 

med til at generere produktinnovation, der i flere tilfælde 

rummer eksportpotentiale.

Casene viser også, at virksomheders satsning på grønne 

produkter og profiler betaler sig. Dels for virksomhederne i form af øget salg. Dels for 

indkøberne i form af lavere driftsudgifter. Endelig viser casene, at de grønne indkøb har 

stor betydning for en reduceret miljøbelastning, ligesom de i flere tilfælde også er med til at 

forbedre arbejdsmiljø og sundhed. 

Konkret er det bl.a. brug af livscyklusomkostninger, funktionsudbud, genanvendelse/

recirkulering af materialer samt bevægelsen fra køb og salg af produkter til services, som 

skaber de mange positive effekter. 

Grønne indkøb spreder sig som ringe i vandet og bliver en mangedoblet win-win-situation.

Case 1:   Spildevandsanlæg – Salget af et spildevandsanlæg til Flyvestation Karup åbnede et 

eksportvindue til England

Case 2:   Varmepumper – En udgift blev til en indtægt, da Hedensted Kommune valgte  

 Cronborgs Recool-teknologi

Case 3:   Rengøring – Et rengøringsudbud fik fire vindere: Viima, Lolland Kommune, miljøet 

og medarbejderne

Case 4:   Byggeri – De offentlige grønne indkøb giver visuelle showcases i det offentlige rum

Case 5:   Møbler – Møbelvirksomhed er blevet eneleverandør på en fælleskommunal ind-

  købsaftale

Case 6:   Byggeri – Egedal Kommunes miljøkrav til byggerier i ny bydel baner vej for mere 

bæredygtigt byggeri.

Case 7:   Hospitalsudstyr – Et ønske om at være proaktiv driver den grønne innovationsproces

 

GRØNNE INDKØB 
SPREDER SIG SOM RINGE 
I VANDET OG BLIVER EN 
MANGEDOBLET 
WIN-WIN-SITUATION.



SPILDEVANDSANLÆG

1

SALGET AF ET 
SPILDEVANDSANLÆG 
TIL FLYVESTATION 
KARUP ÅBNEDE ET 
EKSPORTVINDUE TIL 
ENGLAND

Envotherms anlæg til spildevandsrensning sparer Flyvestation 

Karup for en årlig udgift på 1,1 mio. kr. og reducerer forbruget af vand, 

energi og transport. Nu står Envotherm over for muligheden for at 

eksportere deres spildevandsløsning til en engelsk flyvestation.

Business cases for offentlige grønne indkøb er en serie af syv cases, der formidler eksempler på offentlige indkøbs 

bidrag til grøn omstilling i samfundet. Fokus er på de grønne indkøbs effekter hos leverandørerne inden for vækst,  

jobskabelse, innovation, eksport og markedsføringsmuligheder
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DER ER NU EN AFKLARINGSPROCES I 
GANG, DER SKAL VISE, OM DEN 
ENGELSKE FLYVESTATION SKAL 

GENTAGE KARUPS SUCCESOPLEVELSE. 
DET VIL I SÅ FALD ÅBNE GODE 

MULIGHEDER FOR, AT ENVOTHERM 
KAN FÅ LUFT UNDER VINGERNE TIL ET 

ENGELSK EKSPORTEVENTYR.

Envotherm har udviklet en teknolo-

gi, som renser forurenet spildevand 

ved hjælp af inddampning. Det 

destillerede vand er efterfølgende 

så rent, at det kan genanvendes 

til industrielle processer – eller 

udledes som almindeligt spildevand. 

Ved at bruge Envotherms 

spildevandsanlæg kan kunderne 

overholde grænseværdier for 

udledninger, og de undgår at 

skulle bortskaffe forurenet 

spildevand som farligt affald. 

Inddampningsteknologien sikrer, 

at vandet kan renses for omkring en 

tredjedel af de omkostninger, som 

andre løsninger koster. 

Envotherm gør en stor indsats 

for at markedsføre deres løsning 

over for offentlige kunder, og 

salget af et anlæg til Flyvestation 

Karup var Envotherms første salg 

til det offentlige. Det viste sig at 

blive en rigtig god reference i det 

videre arbejde med at komme 

ind på det offentlige marked. 

Flyvestation Karup bruges som 

”show case” over for nye kunder, og 

medarbejderne på flyvestationen 

taler meget positivt om anlægget, 

når andre offentlige indkøbere 

forhører sig. Der er allerede solgt 

et anlæg til en anden kunde som 

direkte konsekvens af en vellykket 

fremvisning på flyvestationen.

En af de mest interessante effekter 

af salget til Flyvestation Karup 

er, at en engelsk flyvestation har 

henvendt sig til Envotherm. De 

har fået kendskab til de fordele, 

Karup har opnået gennem deres 

køb af anlægget, og der er nu en 

afklaringsproces i gang, der skal vise, 

om den engelske flyvestation skal 

gentage Karups succesoplevelse. 

Det vil i så fald åbne gode mulig-

heder for, at Envotherm kan få 

luft under vingerne til et engelsk 

eksporteventyr.

Fik en økonomisk fordel ved at 

løse en stor miljøudfordring

Flyvestation Karup udleder hvert 

år store mængder spildevand fra 

bl.a. vask af materiel. Det forløb 



INDEN VI FIK ANLÆGGET FRA 
ENVOTHERM, SAMLEDE VI 
SPILDEVANDET OP OG FIK DET FRAGTET 
TIL KOMMUNEKEMI VIA 
AFFALDSANLÆGGET I VIBORG. 
DET KOSTEDE 2 KR. LITEREN 
ALENE I BEHANDLING, OG ÉN 
HELIKOPTERVASK GENERERER 
2.000-3.000 LITER SPILDEVAND.
Michael Damkjer, miljømedarbejder, Karup Flyvestation

Envotherm har op-
levet en række fordele 
ved offentlige grønne 
indkøb:

•  Øget omsætning

• Showcase og markeds-

 føringsmuligheder

•  Direkte afledt mulighed 

for eksport af løsningen til 

England

 

problemfrit i en årrække, indtil 

analyser af spildevandsprøver 

viste, at flyvestationens spildevand 

var mere forurenet, end hvad 

kommunen kunne tillade.

- Vi fik et krav fra Viborg Kommune 

om at overholde grænseværdier i 

spildevandet, og da vi fik analyseret 

vandprøverne, viste det sig, at 

spildevandet indeholdt cadmium 

fra vask af helikopterne, fortæller 

Michael Damkjer, miljømedarbejder 

på Flyvestation Karup. 

Den umiddelbare løsning blev at 

sende spildevandet med tankvogn 

til det kommunale affaldsanlæg. 

En dyr og tidskrævende løsning. 

Flyvestation Karup undersøgte 

forskellige renseteknologier 

som alternativ løsning, men de 

opfyldt ikke flyvestationens krav. 

De løsninger, hvor man bruger 

kemikalier til at få de forurenende 

elementer til at bundfælde, var 

problematiske for både miljø og 

arbejdsmiljø. Og elektrolysebaserede 

teknologier kunne ikke fjerne 

nok cadmium til, at spildevandet 

overholdt grænseværdierne. Kun 

en enkelt løsning levede op til 

flyvestationens skrappe krav – et 

anlæg fra Envotherm, som både var 

det mest miljøvenlige og økonomisk 

fordelagtige.

- Inden vi fik anlægget fra Envo-

therm, samlede vi spildevandet op 

og fik det fragtet til Kommunekemi 

via affaldsanlægget i Viborg. 

Det kostede 2 kr. literen alene i 

behandling, og én helikoptervask 

genererer 2.000-3.000 liter 

spildevand. Det blev en årlig udgift 

på omkring 1,1 mio. kr. Hertil kom 

udgifterne til transport, fortæller 

Michael Damkjer. 

Etableringsudgiften for Envotherms 

løsning var 2,2 mio. kr., og de årlige 

udgifter til at drifte anlægget 

ligger på 48.000 kr. Sammenholdt 

med de hidtidige årlige udgifter 

på 1,1 mio. kr., var fordelen til at 

få øje på. Beregningerne viste, at 

investeringen var tjent hjem på lidt 

over to år.



Med i beregningerne er indkøb 

af en opbevaringstank til beskidt 

vand, en destillattank til rent vand 

og etablering af en tilbygning til 

anlægget. Anlægget er ikke lydløst, 

så det blev besluttet at rykke det ud 

i en tilbygning, så medarbejderne 

ikke føler sig generede.

Besparelser ved at fokusere på 

udgifter til drift og ikke kun til 

indkøb

Hos Envotherm så man gerne, at de 

offentlige indkøbere i højere grad 

anlægger et langsigtet økonomisk 

blik på deres indkøb i stedet for blot 

at fokusere på et enkelt års budget. 

Envotherm oplever, at potentielle 

offentlige kunder ofte er skeptiske i 

forhold til investeringsstørrelsen ved 

køb af deres spildevandsanlæg, men 

at det gavner at vise dem det fulde 

økonomiske billede ud fra beregning 

af livscyklusomkostninger. På den 

måde bliver det tydeligt, at anlægget 

hurtigt kan spare dem en masse 

penge.

- Vi bruger meget tid på at fortælle 

om livscyklusomkostninger, for 

det er ikke med i kundernes 

overvejelser, fortæller Vibeke 

Svendsen, CEO hos Envotherm. 

- Der er typisk en tilbagebetalingstid 

på vores anlæg på 2-4 år, og det har 

en levetid på 12-15 år, så måske 

allerede i år 2 eller 3 begynder 

anlægget at være en indtægt.

DER ER TYPISK EN TILBAGEBETALINGSTID PÅ 
VORES ANLÆG PÅ 2-4 ÅR, OG DET HAR EN LEVETID PÅ 
12-15 ÅR, SÅ MÅSKE ALLEREDE I ÅR 2 ELLER 
3 BEGYNDER ANLÆGGET AT VÆRE EN INDTÆGT.
Vibeke Svendsen, CEO, Envotherm

3 gode råd fra Vibeke Svendsen, CEO og partner i 
Envotherm

•  Undersøg det enkelte marked grundigt, inden du bruger alle dine  

ressourcer – brug dit netværk, brancheorganisationer, ambassader 

m.fl.

•  Undersøg de lokale handelsbarrierer, f.eks. certificeringer – hvad 

koster de, og hvad er tidshorisonten?

•  Undersøg, om der er lokale eller europæiske regler på vej, som 

 fremmer eller hindrer din forretningscase?

 



Kort om Envotherm

Envotherm er en mindre virksomhed, som har udviklet en ressourcebe-

varende teknologi til at rense  og genanvende spildevand. Envotherm 

blev stiftet i 2006 af Richard Dines Schmidt, kemiingeniør og teknisk 

direktør, og Vibeke Svendsen, cand.merc.aud. og adm. direktør. Vækst-

fonden blev medejer i 2008, hvor fonden indskød i alt 8 mio. kr. i virk-

somheden.

De seneste 3 år har Envotherm tredoblet sin omsætning. Virksom-

heden har en overskudsgrad på ca. 9 pct. Envotherms mål er at blive 

førende globalt inden for håndtering af farligt spildevand med ind-

damperteknologi. 

Envotherm modtog EU’s miljøpris i 2012 for et af deres andre miljøven-

lige produkter; et system til bilvaskehaller, der reducerer vandforbruget 

fra 150 liter til 3 liter pr. bilvask.

Virksomheden ligger i Nordborg.

Antal ansatte: 8-10

I forsvaret, som er overordnet 

indkøbsorganisation for 

Flyvestation Karup, har man 

fokuspå livscyklusomkostninger. 

Alle investeringer med en 

tilbagebetalingstid på mindre end 5 

år skal gennemføres.

Miljøet spares for minimum 123 

ton CO2 om året

Fraregnet anlæggets energiforbrug, 

opnås der i alt en besparelse på 123 

ton CO
2
 om året ved at inddampe 

spildevandet frem for at lade 

Kommunekemi håndtere det. Heri er 

ikke indregnet den CO
2
-besparelse, 

der opnås ved, at transporten af 

spildevandet stort set er ophørt. 

Inden Flyvestation Karup købte 

anlægget fra Envotherm, kørte 

medarbejdere fra flyvestationen 

spildevandet fra helikoptervask til 

Viborg 15-18 gange årligt. Det er nu 

reduceret til 4 årlige ture for at levere 

koncentrat til affaldsbehandling. 

Sammenligner man den nuværende 

løsning med miljøforholdene inden, 

der kom fokus på det problematiske 

spildevand, spares miljøet nu for 

udledningen af problematiske 

mængder cadmium hvert år.

 

Envotherm er ikke det eneste 

system, der inddamper spildevand, 

men deres løsning er meget 

energieffektiv. Hvor man normalt 

inddamper med vakuum, kan 

Envotherm inddampe ved 

atmosfærisk tryk. Det og en 

række andre energibesparende 

foranstaltninger i anlægget betyder 

et reduceret energiforbrug fra 836 

kWh til 15-30 kWh pr. m3 alt efter 

spildevandstype. 

Den effektive proces skyldes 

anvendelsen af en særlig 

varmeveksler, som spildevandet 

ledes ned over. Varmeveksleren 

giver en effektiv fordampning af 

vandet på overfladen af væsken i 

stedet for på overfladen af metallet. 

Det sikrer, at udfældninger ikke 

sker på hedefladerne og giver 

en konstant varmeoverførsel til 

fordampningen. Fordamperen 

genbruger energien fra den damp, 

der genereres, så der kun anvendes 

1-2 pct. af den mængde energi, 

der ellers skulle anvendes til at 

fordampe vandet. 
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